
ผลงานวิชาการ Oral Success Story Telling

บุคคลภายใน

ท่ี รหัส เร่ือง เจาของผลงาน หนวยงาน
1 OS1/I เสียงในความเงียบ น.ส. สายสมร ยอมี

นักประชาสัมพันธ
งานประชาสัมพันธ
ฝายบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

2 OS2/I เจาตัวนอย 500 กรัม นางปนิตา สมเภท
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

หอผูปวยหนักทารกแรกเกิด
(NICU)
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

3 OS3/I ความฝน....ความหวัง....ภัยพิบัติ นางมาเรียม น่ิมนวล
และทีมกูชีพนพรัตนราชธานี

งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและกูชีพ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

4 OS4/I  การจัดทําระบบ Return to work
ผูปวยกลุมวัยทํางาน

น.ส. ประนอม สายแวว
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

กลุมศูนยการแพทยเฉพาะ
ทางดานอาชีวเวชศาสตรและ
เวชศาสตรสิ่งแวดลอม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

5 OS5/I เพียง 1 บาทก็สุขได นางกุลวรี รักษเรืองนาม
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

หอผูปวยออรโธปดิกสและ
ศัลยกรรมพิเศษ (5/3 พิเศษ)
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

6 OS6/I สูตรสําเร็จอาหารทางสายนพรัตน
(Benderlized diet)

น.ส. ธัญญชล พงษอ่ิม
นักโภชนาการ
น.ส. มนัสนันท รัตนสนธิ์
โภชนากร
นางเรียวพลอย กาศพรอม
นักโภชนาการ

กลุมงานโภชนวิทยา
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

7 OS7/I โครงการอนุรักษการไดยิน
นพรัตนโมเดล

น.ส. สาวิตรี ชัยรัตน
นักวิชาการอาชีวอนามัย

กลุมศูนยการแพทยเฉพาะ
ทางดานอาชีวเวชศาสตรและ
เวชศาสตรสิ่งแวดลอม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี



ท่ี รหัส เร่ือง เจาของผลงาน หนวยงาน
8 OS8/I การพัฒนาเครือขาย

อาชีวเวชศาสตรระดับภูมิภาค
นางวรรณา จงจิตรไพศาล
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

กลุมศูนยการแพทยเฉพาะ
ทางดานอาชีวเวชศาสตรและ
เวชศาสตรสิ่งแวดลอม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

9 OS9/I การซักประวัติอาชีพในผูปวย
กลุมวัยทํางาน

นางนุจรีย  ปอประสิทธิ์
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

กลุมศูนยการแพทยเฉพาะ
ทางดานอาชีวเวชศาสตรและ
เวชศาสตรสิ่งแวดลอม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

10 OS10/I ความภูมิใจของโคช กับการ
พัฒนาทีมการพยาบาลผูปวย
Burns ทั่วประเทศ

นางศิริลักษณ กุลลวะนิธีวัฒน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นางภีรพร คําพิมูล
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

ศูนยไฟไหม-นํ้ารอนลวก
Burn Center
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

11 OS11/I ผูปวยแผลไหมไรขอยึดติด นางผุสดี เงาภูทอง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นายนพรัตน โตะอาด
นักกายภาพบําบัด
นางศิริลักษณ กุลลวะนิธีวัฒน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

ศูนยไฟไหม-นํ้ารอนลวก
Burn Center
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี



บุคคลภายนอก

ท่ี รหัส เร่ือง เจาของผลงาน หนวยงาน
1 OS1/E ประสิทธิผลการพัฒนาระบบการ

บําบัดรักษาผูปวยยาเสพติดแบบมี
สวนรวมของโรงพยาบาล
เจาพระยาอภัยภูเบศร จังหวัด
ปราจีนบุรี

นางศิริพร พูลทรัพย
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร

2 OS2/E ชาวสูติกรรม  นมแม
คลินิกนมแม

น.ส. สมพร พานิคม
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นางบัวพา  ทรงคาศรี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นางอรพิน นวพงศกร
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

โรงพยาบาลขอนแกน



รหัส OS1/I
เสียงในความเงียบ

ทีมประชาสัมพันธ
งานประชาสัมพันธ  ฝายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ในปจจุบันมีผูเขารับบริการที่โรงพยาบาลเปนจํานวนมาก ซึ่งรวมถึงผูพิการทางการไดยินดวย โดย
บุคคลเหลาน้ีมีความบกพรองทางการไดยินอาจเปนสาเหตุใหการเขาถึงบริการทางการแพทยไ ดยากกวาคน
ปกติ ดังน้ันเพื่อใหผูพิการทางการไดยินไดรับโอกาสในการเขารับการรักษาอยางเสมอภาค ทางโรงพยาบาล
ไดสงบุคลากรเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการใชภาษามือสําหรับบุคลากรทางการแพทยเพื่อสนอง
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ใหความสําคัญกับบุคคลผูพิการทา งการไดยินใหเขาถึงบริการทาง
การแพทยไดสะดวกอันเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของผูพิการและหลังจากที่เขารับการอบรม นางสาวสายสมร  ยอมี
นักประชาสัมพันธจึงไดนําเอาความรูที่ไดรับมาถายทอดแกบุคลากรภายในโรงพยาบาลโดยจัดทําเปน
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการใชภาษามือเบื้องตนขึ้น เพื่อใหบุคลากรของโรงพยาบาลนําเอาความรูที่ไดรับ
ไปปรับใชในการปฏิบัติงานและสามารถสรางความประทับใจแกผูรับบริการไดอีกทางหน่ึงดวย ดังเชน
ประสบการณที่นาประทับใจของคุณสายสมร ยอมี ซึ่งมาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการประจําที่เคานเตอร
ประชาสัมพันธอาคารอํานวยการชวงเวลาประมาณ 15.00 น. มีผูรับบริการ 2 ราย ซึ่งเปนผูพิการทางการไดยิน
ทั้งคูเดินเขามาสอบถามวาตองการพบหมอเพราะมีอาการปวดฟน ขาพเจาก็แนะนําแลวพาไปทําบัตรที่หอง
ฉุกเฉินที่หอง ก. และตรวจสอบสิทธิ์ที่หอง ข. (อาคารเฉลิมพระเกียรติปด) เจาหนาที่ออกใบสั่งยาใหแลวแจง
วาใหไปหองตรวจกอนแลวจึงกลับมาปรับเปลี่ยนสิทธิอีกคร้ังกอนรับยาขาพเจาก็อธิบายกับผูรับบริการโดยใช
ภาษามือวาใหพบแพทยกอนแลวกลับมาหอง ข. อีกคร้ังเพื่อเปลี่ยนสิทธิจากจายเงินสดเปนสิทธิผูพิการจะได
ฟรีไมตองชําระเงินผูรับบริการรูสึกดีใจที่ไมตองจายเงินเพราะกอนหนาน้ันเขาไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน
ตลอดทั้ง 2 รายมีความสุขมากที่มีผูสามารถสื่อสารกับเขาไดเขาทั้งสองขอบคุณอยางซาบซึ้งและหลังจากน้ัน
เขาก็มาเปนลูกคาประจําของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีตลอดมาไมวาจะมาหาหมอฟน หมอตา หรือห มอ
ตรวจโรคทั่วไปเพราะในการมาโรงพยาบาลน้ันไมนากลัวเพราะมีเจาหนาที่ที่สามารถสื่อสารกับเขาไดทําให
เขามีความสุขทุกคร้ังที่มาโรงพยาบาล สําหรับขาพเจาเองน้ันสิ่งใดที่ทําใหผูรับบริการมีความสุขสิ่งน้ันก็ทําให
ขาพเจามีความสุขเชนกัน

บทสนทนาโดยใชภาษามือ
เจาหนาที่: สวัสดีคะ/ครับ

วันน้ีคุณสบายดีไหม?
ผูรับบริการ : วันน้ีปวดฟน / ปวดทอง / ปสสวะขัด / ทองเสีย / เจ็บตา
เจาหนาที่ : มีบัตรโรงพยาบาลไหม? / มีสมุดผูพิการไหม?
ผูรับบริการ : มี / ไมมี
เจาหนาที่ : อธิบายการทานยา หลังอาหาร/ กอนอาหาร  เชา  กลางวัน  เย็น

มีนัดคร้ังตอไป วันจันทรที่ 23 กันยายน 2555 คะ



รหัส OS2/I
เจาตัวนอย 500 กรัม

นางปนิตา  สมเภท
หอผูปวยหนักทารกแรกเกิด (NICU) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ภาพเด็กหญิงวัย 1 ป 6 เดือน ที่กําลังยิ้มแกมปริอยูตรงหนา ทําใหฉันหวนคิดถึงวันแรกที่เธอเกิดมา
ดวย น.น. 500 กรัม พอดี และมีชื่อเลนชวนจําวา “นองฝนหอม” ตัวเธอแดงใสผิวบางคลายลูกหนูตัวเล็ก ๆ
หายใจรวยระริน รอความชวยเหลือจากเราแพทย พยาบาลและพนักงานชวยเหลือคนไข ซึ่งทุกคนก็ไมรอชาที่
จะชวยกันนําพาชีวิตนอย ๆ ใหพนจากมือมัจจุราช มันเปนความทาทายที่ทําใหเราต่ืนตัวตลอดเวลากับการดูแล
เด็กพิเศษเหลาน้ี เธอถูกนําสิ่งตาง ๆ เขารางกายนอย ๆ จนฉันคิดวาเธอจะทนไหวหรือ เธอชางอดทนและด้ิน
รนเพื่อการอยูรอดจริง ๆ เธอตองใสทอชวยหายใจและสายนํ้าเกลือระโยงระยาง 4 – 5 เสน เปนสารนํ้าและยา
ตาง ๆ เพื่อชวยการทํางานของหัวใจและเพิ่มแรงดันเลือด เราเรียกสิ่งเหลาน้ีเลน ๆ วา “เฟอรนิเจอร”

ไมใชความต้ังใจที่จะใหชีวิตนอย ๆ ตองเกิดมาตอสูกอนเวลาอันควร ฉันจึงตองเห็นภาพสะเทือนใจ
เมื่อพอพบหนาลูกคร้ังแรกพอมีดวงตาแดงกล่ํา สายตาน่ิงมองตัวนอย สีหนาเศรา คิ้วขมวด ยากบรรยาย
ความรูสึกของผูเปนพอในขณะน้ัน เมื่อเราพูดสิ่งตาง ๆ มากมาย ดูพอจะไมรับรูอะไรเลย แตพอพูดสิ่งที่คิด
ทันที “เขาจะรอดไม..?”  โธ..คุณพอขา  หมอ-พยาบาลก็อยากใหรอด แตเราสัญญาไมได  เพราะเราไมรูอนาคต
แตวันน้ีเราทุกคนจะทําเพื่อเขารวมกัน ฉันจึงไดโอกาสรุกทันทีวามียาดีที่คุณแมชวยลูกได แววตาพอดูมี
ความหวังถามทันทีวา “อะไรครับ” ฉันยิ้ม ตอบวา “นํ้านมแมไงคะ” และนับแตน้ันมาฉันก็เห็นภาพ  พอ-  แม
หิ้วกระติกใสนํ้านมเดินเขา- ออก NICU ทุกวัน

6 เดือน ในโรงพยาบาลนองฝนหอม ซึ่งไดชื่อจริงวา “ด.ญ.พรหมพร  มีแสง” ทําใหพอ – แมตองเฝาดู
การเปลี่ยนแปลงอยางทุกขทรมานแบบ 3 วันดี 4 วันรายในชวงตน กวาจะพนภาวะวิกฤตและเกิดการเรียนรู
เปนความทาทายของการทํางานเปนทีมของเจาหนาที่ทุกคน ที่ตองเฝาระวังตัวนอยและเปนการตอสูของตัว
นอยที่จะมีชีวิตอยู เพราะในสัปดาหแรก น.น. จะลดลงเหลือ 352 กรัม ทําเอาเราใจหายไปตาม ๆ กัน ฉัน
ตระหนักทันทีวา ทีม มีความสําคัญ และนําไปสูความสําเร็จ ทีมที่ดีตองรูจักทําหนาที่ของตนและใหความ
รวมมือกับผูรวมทีม สรางกําลังใจใหกันและกันในยามทอ ฉันเคยบอกพอ – แมตัวนอยวาเราทุกคนจะทําวันน้ี
ใหดีที่สุด  ผลจะเปนอยางไร  เราจะไมเสียใจ  เพราะเราทําเต็มที่แลว

นองฝนหอมกลับบานดวยนํ้าหนักตัว 2100 กรัม โดยมีเพียง ROP  stage  1 และมาเยี่ยมเราเมื่ออายุ 5
เดือน กําลังจํ้าม้ํา    ปจจุบันพัฒนาการปกติ ชวยตัวเองไดดี เราทุกคนและพอ-แมภูมิใจในตัวนองฝนหอมมาก

อยากขอบคุณ เจาตัวนอย 500 กรัม  ที่ทําใหเรามีกําลังใจและภูมิใจในงานที่ทําอยู   เมื่อคิดถึงหนูคร้ัง
ใดหัวใจจะพองโตและมีความสุข   เพราะคร้ังหน่ึงเราเคยชวยเจาตัวนอย 500 กรัม



รหัส OS3/I
ความฝน....ความหวัง....ภัยพิบัติ

ทีมกูชีพนพรัตนราชธานี
งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและกูชีพ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ภัยพิบัติเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได แตสามารถลดทอนความเสียหายที่เกิดขึ้นได โดยมีขบวนการเตรียม
รับมือกับภัยพิบัติในชวงตาง ๆ

สืบเน่ืองจากพายุไซโคลนนารกีสเขาถลมประเทศพมาในป พ.ศ. 2551 ประเทศไทยไดสงทีมแพทย
พยาบาลไปชวยประเทศพมา โดยมีจุดมุงหมายไมไปรบกวนประเทศผูประสบภัย ทีมตองอยูไดดวยตนเอง จึง
ตองมีการบริหารจัดการภายในทีม เชน การประกอบอาหาร 3 มื้อสําหรับคน 40 คน การดูแลเร่ืองไฟฟา
อุปกรณติดตอสื่อสาร หรือเร่ืองสุขาภิบาลตาง ๆ นํ้าบริโภค นํ้าอุปโภค แมกระทั่งการขับถายหรือการคิดเงิน
คาใชจายตาง ๆ เมื่อเดินทางกลับประเทศไทยก็มีการประเมินผล จากการออกปฏิบัติการ ความฝนของทีมที่ไป
ตองการที่จะมีผูรับผิดชอบในสวนตาง ไปชวยกันมีการปรับจํานวนทีม เมื่อกลับมาจากพมาได  3 เดือน ทาง
กรมการแพทยไดจัดสรางและอบรมทีม MERT (Medical Emergency Response Team) เพื่อที่จะออก
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติในสถานการณตาง ๆ โดยทีมจะมีการเงิน สื่อสาร แมบานรวมทีมดวย

โรงพยาบาลนพรัตนราธานีก็จัดใหเจาหนาที่ไดรับการอบรม MERT จากกรมการแพทย ถึง 3 รุนมี
การอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และทีมไดออกปฏิบัติจริงในกรณี นํ้าทวมอยุธยาและนํ้าทวม
นครสวรรคเมื่อป 2554 ที่ผานมาโดยจัดทีมในนามของกรมการแพทยประกอบดวย 3 โรงพยาบาลหลักคือ
โรงพยาบาลนพรัตนราธานี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลราชวิถี รวมเปน 1 ทีมปฏิบัติ มีการซอมอยาง
สม่ําเสมอ มีอุปกรณชวยเหลือผูประสบภัยและอุปกรณการดํารงชีพของทีมที่เหมาะสม

เปนโอกาสอันดีที่จะมีประชาคมอาเซียน จึงมีการพัฒนาทีมสูระดับนานาชาติ มีการจัดการแขงขันการ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติที่ประเทศมาเลเซียป 2554 โดยมีทีมที่เขาแขงขันคือบูรไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย
สิงคโปรและประเทศไทย โดยทีมไทยสง 2 ทีม ไทย1 เปนทีมจากโรงพยาบาลราชวิถี ไทย2 จะรวมกันระหวาง
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีและโรงพยาบาลเลิดสิน ผลการแขงขันทีมไทย2 ไดรางวัลชนะเลิศมา 3 ประเภท
ถวยชนะเลิศคะแนนรวมก็เปนของทีมไทย2 นับเปนความภาคภูมิใจที่สามารถแขงขันกับทีมญ่ีปุนซึ่งมี
ความสามารถในการดูแลเกี่ยวกับภัยพิบัติคอนขางสูง

ประเด็นที่ไดจากการเรียนรูน้ีคือ ถามีความต้ังใจ ทุมเท ขยันฝกซอมพรอมที่จะพัฒนา ก็สามารถที่จะ
ประสบความสําเร็จได และถาเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นทีมกูชีพนพรัตน พรอมใหการชวยเหลือดูแลที่ไดมาตรฐาน
ระดับนานาชาติ “ขอใหทุกทานมั่นใจ”



รหัส OS4/I
การจัดทําระบบ Return to work ผูปวยกลุมวัยทํางาน

น.ส. ประนอม สายแวว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
กลุมศูนยการแพทยเฉพาะทางดานอาชีวเวชศาสตรและเวชศาสตรสิ่งแวดลอม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ผูปวยกลุมวัยทํางานมักจะมีโรคที่เกี่ยวของทั้ง 3 ดาน ไดแก โรคจากการทํางาน โรคเกี่ยวเน่ืองจากการ
ทํางาน และโรคทั่วไป ซึ่งโรคจากการทํางานเปนโรคที่ไมสามารถรักษาใหหายไดโดยมักจะมีอาการที่ไมแตกตาง
จากโรคทั่วไป การดูแลผูปวยกลุมวัยทํางานที่ครอบคลุมการวินิจฉัย การวางแผนการพยาบาล การรักษา และการ
วางแผนจําหนายที่ครบทั้ง 3 มิติเปนการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยกลุมวัยทํางานรวมกันเพื่อใหผูปวยกลุมวัย
ทํางานสามารถหายจากโรคและกลับเขาทํางานไดอยางรวดเร็วและปลอดภัย
วิธีการ : 1. รวมกับทีมพยาบาลในหนวยงานผูปวยในทุกสาขาในการพิจารณาระบบการดําเนินการรวมกัน

2. กําหนดแนวทางการสงตอ และสงกลับขอมูลเพื่อการดูแลผูปวยอยางตอเน่ืองรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ

3. จัดทําระบบการประเมินปญหา วางแผนการพยาบาล วางแผนการจําหนายรวมกับพยาบาลใน
หนวยงาน

4. ใหการพยาบาลเพื่อแกปญหาสังคมการทํางานใหกับผูปวย
5. รวบรวมขอมูลเพื่อสงผูปวยเขารับการประเมินเพื่อกลับเขาทํางานและความเหมาะสมในงานในศูนย

โรคจากการทํางาน
6. กําหนดตัวช้ีวัดในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยรวมกัน เชน การ readmit ลดลง
7. ติดตามผลลัพธกระบวนการเพื่อการปรับแกระบบและติดตามผลลัพธที่ตัวผูปวยเพื่อการพัฒนาการ

ดูแลอยางตอเน่ือง
บทเรียน : 1. สงเสริมใหเกิดระบบการประเมินปญหาผูปวยครบทั้ง 3 มิติ ทั้งดานรางกาย จิตใจ และสังคมการ
ทํางาน โดยมีขอมูลลักษณะการทํางานของผูปวยอยูในประวัติผูปวยและระบบบันทึกทางการพยาบาลซึ่งสามารถ
ทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาหาความสัมพันธกับการทํางานไดชัดเจนข้ึน

2. เกิดความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยรวมกัน ในทีมสหสาขาวิชาชีพ ตั้งแตการ
ประเมิน การวางแผนการรักษา การวางแผนจําหนาย การประเมินความพรอมในการกลับเขาทํางานและการ
ติดตามผูปวย

3. เกิดรปูแบบการดูแลผูปวยอยางตอเน่ือง โดยการสงตอขอมูลผูปวยใหกับทีมสุขภาพ ในสถาน
ประกอบการ โดยเปนการทํางานแบบ cross functional ระหวางโรงพยาบาลและสถานประกอบการอยางครบ
วงจร

4. มีการติดตามแสดงใหเห็นผลลัพธเพื่อการพัฒนาระบบอยางตอเน่ือง
     5. เพื่อสนับสนุนการสอนแสดงในการฝกอบรม Resident อาชีวเวชศาสตร การฝกอบรมแพทย

อาชีวเวชศาสตร  2 เดือน และการฝกอบรมพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยหลักสูตร 4 เดือน



รหัส OS5/I
เพียง 1 บาทก็สุขได

นางกุลวรี  รักษเรืองนาม    พยาบาลวิชาชีพ
หอผูปวยออรโธปดิกสและศัลยกรรมพิเศษ (5/3 พิเศษ) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ความสําคัญและความเปนมา
เหตุและผล : การพักผอนท่ีดีท่ีสุดคือ การนอนหลับ หลาย ๆ คนนอนไมหลับ เน่ืองจากมีความไมสุขสบาย

ดานรางกาย หรือดานจิตใจ เชนเดียวกับผูปวยท่ีเขามานอนในโรงพยาบาลมีความกังวลสูง ในดานรางกายทาง
การแพทยสามารถชวยใหทุเลาไดตามแผนการรักษา แตดานจิตใจทุกคนทุกระดับสามารถชวยได เพียงแต ใหเขาใจ
ความรูสึกของผูท่ีมีความวิตกกังวลในสิ่งน้ันเชนกัน

ประเด็นการเลา : เรื่องน้ีเปนเรื่องท่ีสรางความประทับใจในการใหความสุขกับผูปวยได เพียงใชเงิน 1 บาท
เปนความเชื่อสวนบุคคล โดยใหแงคิดในการนําไปใชผูปวยรายอ่ืน ๆ เปนคติเตือนใจ ในการดูแลผูอ่ืนแบบองครวม
คือ กาย จิต อารมณ สังคมและจิตวิญญาณ

การดําเนินเรื่อง : คุณยายเปรื่อง เปนผูปวยรายหน่ึง มานอนโรงพยาบาลหนวยงาน 5/3 พ ดวยโรคมะเร็ง
เตานม มีอาการนอนไมหลับ ตองพึ่งยานอนหลับ มาอยูโรงพยาบาลได 2 คืน ตื่นนอนตอนเชา บอกอาการกับพยาบาล
วา...นอนไมหลับ บางครั้ง หลับ ๆ ตื่น ๆ สีหนาวิตกกังวลมาก จากการพูดคุย คุณยายเปรื่อง  เชื่อเรื่องทางจิตวิญญาณ
คิดวาตนเองมีจิตออน เห็นวิญญาณเปนประจํา เชน เห็นนางไมมาเดินรอบ ๆ เตียง แตงชุดไทยสวยมาก บางครั้ง ไดยิน
แตเสียงเดิน ไมเห็นใครเดินเขามาเลย พยาบาลพูดคุยซักถามไปตาง ๆ นา ๆ ไดความวาเปนบุคคลท่ีกังวลงาย

พยาบาล จึงเลาเรื่องของตนเอง ใหคุณยายเปรื่อง ฟงบาง ดังน้ี เม่ือปท่ีผานมา มีผูปวยชื่อ นางศรี มานอนดวย
โรคเขาเสื่อมอยูเตียงอ่ืน มีอาการนอนไมหลับฝนบอย ๆ มีอยูมาวันหน่ึง นางศรีฝน ไดแมนมาก ๆ เลาวา “เม่ือคืนตอน
ใกล ๆ เชา มีผูหญิงอายุประมาณ 60 ป นุงผาถุงโรงพยาบาลกระโจมอกผมสีขาวท้ังศีรษะถือขัน 1 ใบ  มายืนอยูปลาย
เตียงมาเขยาเตียงของนางศรี ดวยเสียงอันดังแบบไมพอใจ และบอกวามานอนเตียงฉันทําไม? ฉันยังไมไดอนุญาตเลย
เขยาเปนเวลานานจนตนเองตกใจตื่น?” นางศรี จึงถามพยาบาลวา ผูปวยคนน้ีนอนอยูเตียงไหนคะ พยาบาลไดยิน
ดังน้ัน ขนหัวลุกซู!! เพราะวาลักษณะผูปวยท่ีเขยาเตียงพึ่งตายไปเม่ือวานน้ีเอง ซึ่งเปนผูปวยท่ีชอบอาบนํ้าตอนเชาเปน
ประจํา พยาบาลจึงบอกนางศรีวา ผูปวยรายน้ีอยูหองใกล ๆ น้ีเอง โดยไมบอกความจริง พยาบาลกลัววาผูปวยจะกังวล
จึงเลาเรื่องอ่ืนตอวา ตอนท่ีเขามานอนในโรงพยาบาลแหงน้ี นางศรี เคยซื้อสถานท่ีนอนหรือยัง? หากกังวลหรือกลัว
มากถายังไมไดซื้อใหอธิษฐานซื้อสถานท่ีท่ีนอนพรอมใสเงินจํานวน 1 บาท ไวใตเตียง ผูปวยรายอ่ืน ๆ ท่ีกังวลจะ
ปฏิบัติแบบน้ีเห็นหลับสบายทุกคนเลยนะนางศรี หลังจากน้ันนางศรีก็ปฏิบัติตาม ก็ไมฝนถึงเรื่องเขยาเตียงอีกเลย

คุณยายเปรื่อง ไดยินเรื่องท่ีพยาบาลเลาใหฟง ก็คุยใหฟงวา “ตนเองเปนคนจิตออนคิดวาเจาหนาท่ีท่ีน่ีคงมา
ทักทาย สงสัยตองซื้อเตียงโดยให เงิน 1 บาทพรอมขอนอนเตียงน้ี เชนกัน” หลังจากน้ัน คุณยายเปรื่องสามารถนอน
หลับไดโดยไมพึ่งยานอนหลับของแพทยอีกเลย

สรุปขอคิด 1.ผูปวยหลับไดไมพึ่งยานอนหลับทําใหลดงานการพยาบาล รับประทานยานอนหลับมาก ๆ มี
โทษตอรางกาย 2. การพยาบาลท่ีดีตองใหการพยาบาลแบบองครวม คือกาย วาจา จิตใจ อารมณ สังคมและจิตวิญญาณ



รหัส OS6/I
สูตรสําเร็จอาหารทางสายนพรัตน (Benderlized diet)

ธัญญชล พงษอ่ิม, เรียวพลอย กาศพรอม, มนัสนันท รัตนสนธิ์, *พ.ญ.เจียมรัตน ผลาสินธุ
กลุมงานโภชนวิทยา โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ความภาคภูมิใจ จากที่โรงพยาบาลสงไปอบรมหลักสูตรโภชนบําบัด ที่รามาธิบดี ทําใหมีทักษะใน
การพัฒนาระบบเชื่อมตองานดานโภชนบริการกับงานโภชนบําบัด โดยการพัฒนาสูตรอาหารทางสายให
อาหาร เพื่อใหสอดคลองกับแผนการรักษา และภาวะโรคของผูปวย โดยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการ
คํานวณสูตรอาหารทางสาย และปรับปรุงวัตถุดิบที่ใชในการผลิตอาหารทางสาย เพื่อใหอาหารมีคุณคาทาง
โภชนาการเพิ่มขึ้น และลดขั้นตอนในการผลิตได

โดยผูปวยที่พบปญหาการใหอาหารทางปาก จําเปนตองใชอาหารทางสาย จะไดรับการคัดกรองภาวะ
โภชนาการเพื่อคํานวณความตองการสารอาหารที่รางกายควรไดรับ และปรับสูตรอาหารใหเหมาะสมกับภาวะ
โรคที่ผูปวยเปน โดยการคํานวณ ผลิตอาหารตามสัดสวนที่คํานวณได นําสูตรอาหารที่ไดรับการพัฒนา ไปใช
กับผูปวย พรอมติดตามภาวะโภชนาการ และการเปลี่ยนแปลงหลังการใช พรอมทั้งบันทึกขอมูล และปญหา
ตาง ๆ อีกทั้งคํานวณตนทุนการผลิต จัดทําคูมือนักโภชนาการ สําหรับใชในการติดตามภาวะโภชนาการผูปวย
ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน

การพัฒนาสูตรอาหารทางสายใหอาหารที่ใชในโรงพยาบาล ควรหาวัตถุดิบที่หาไดงายในทองถิ่น มี
คุณคาทางอาหารสูง ลดขั้นตอนการผลิต สะดวก งาย และปลอดภัย ไมยุงยาก ซึ่งสามารถปรับเพิ่มสารอาหาร
ใหผูปวยตามความตองการ โดยประเมินจากคาผลตรวจทางหองปฏิบัติการ วาไดรับสารอาหารเพียงพอแลว
หรือไม เมื่อเปรียบเทียบกับผลเดิม จะเห็นไดวาการพัฒนาสูตรอาหารทางสายใหอาหาร โดยดัดแปลงจาก
วัตถุดิบธรรมชาติ นอกจากมีตนทุนตํ่าแลว ยังเหมาะสําหรับผูปวยที่อยูหางไกล หรือมีงบประมาณนอย เพราะ
ญาติสามารถนําวัตถุดิบในทองถิ่นมาดัดแปลงใหกับผูปวย เพื่อใหไดสารอาหารที่เพียงพอ กับความตองการ
ของรางกาย ปองกันการขาดสารอาหาร ในกรณีที่ตองใหอาหารทางสายเปนระยะเวลานาน และยังประหยัด
คาใชจายดวย



รหัส OS7/I
โครงการอนุรักษการไดยิน นพรัตนโมเดล

นางสาวสาวิตรี ชัยรัตน
กลุมศูนยการแพทยเฉพาะทางดานอาชีวเวชศาสตรและเวชศาสตรสิ่งแวดลอม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ปจจุบันแนวโนมกลุมโรคไมติดเชื้อมีอุบัติการณสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคที่เกิดจากการทํางาน
จากขอมูลองคการอนามัยโลกพบวา ประเทศที่กําลังพัฒนาและมีรายไดอยูในระดับปานกลางมีภาวะการณ
สูญเสียการไดยิน รอยละ 80

ความสําเร็จที่ไดจากการทําโครงการ คือ สถานประกอบการดําเนินการไดดวยตนเองอยางยั่งยืน มีการ
ทํางานแบบ cross functional (SHE) โดยมีการเชื่อมตอระหวางเจาหนาที่ความปลอดภัย (จป.) กับพยาบาลใน
โรงงาน และผูรับผิดชอบสิ่งแวดลอม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และสนับสนุน กระตุนรวมกันระหวางสถาน
ประกอบการ

ทําอยางไรจึงจะเกิดสิ่งน้ัน รพ.ทําหนาที่เปน focal point สรางเครือขายสถานประกอบการในพื้นที่ 10
แหง รพ.พัฒนาเคร่ืองมือที่จําเปน ไดแก แบบประเมินตนเอง เตรียมอุปกรณตรวจวัดความดัง แบบเฝาระวัง
คูมือการใหความรูปญหาเสียงดังกับภาวะสุขภาพ สมาชิกประเมินตนเอง เกิดความตระหนัก จัดทํานโยบาย
จัดต้ังคณะกรรมการ สงเสริมใหมีการตรวจวัดระดับความดังและทําแผนที่เสี่ยงซึ่งเปนการชี้บงพื้นที่เสี่ยง
(โดย รพ. อาจจะไปชวยดําเนินการวัดในชวงแรก) จัดทําปายพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตือนใหใชเคร่ืองปองกันอันตราย
สวนบุคคล ระบุกลุมเสี่ยง เฝาระวังผูที่มีอาการหูอ้ือเวียนศีรษะในพื้นที่เสียงและสอบสวนหาสาเหตุที่ทําใหเกิด
อาการ และประเมินประสิทธิภาพของมาตรการโดยเปรียบเทียบผลการตรวจสมรรถภาพการไดยินเพื่อคนหา
กลุมเสี่ยงที่ไดรับผลกระทบสุขภาพและทําการปรับแกมาตรการใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สรางความเขาใจวา
จุดเนนของการปองกันอยูที่การควบคุมแหลงกําเนิดเสียง (Noise control) มากกวาการใชอุปกรณปองกัน
สมาชิกทั้งหมดดําเนินงานเปนขั้นตอนไปพรอมกัน นําเสนอผลการดําเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู วิธีการและ
ผลการดําเนินงาน แจกประกาศนียบัตรโดยจัดทําเกณฑการประเมิน เปน 3 ระดับเพื่อการพัฒนาอยางตอเน่ือง
ของผูเขารวมโครงการ

ผูที่เกี่ยวของ ไดแก ผูอํานวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีที่สนับสนุนและใหความสําคัญเกี่ยวกับ
งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เจาหนาที่กลุมศูนยการแพทยเฉพาะทางดานอาชีวเวชศาสตรฯ ผูบริหาร
และพนักงานของสถานประกอบการ

สิ่งที่ทําใหเกิดการเรียนรูจากการดําเนินโครงการในคร้ังน้ีคือ การติดตอประสานงาน การทํางานเปน
ทีม

ประเด็นที่ไดเรียนรูจากความสําเร็จ คือ การสรางความสัมพันธระหวางสถานประกอบการกับ
โรงพยาบาล



รหัส OS8/I
การพัฒนาเครือขายอาชีวเวชศาสตรระดับภูมิภาค

นางวรรณา  จงจิตรไพศาล
กลุมศูนยการแพทยเฉพาะทางดานอาชีวเวชศาสตรและเวชศาสตรสิ่งแวดลอม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ศูนยโรคจากการทํางาน รพ 2548 นพรัตนราชธานี เปดดําเนินการต้ังแต ป โดยการเซ็นสัญญาตกลง
ความรวมมือระหวางกระทรวงแรงงาน โดยกองทุนเงินทดแทน และกระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี จัดต้ังศูนยโรคจากการทํางาน ซึ่งใหเปนระดับสูงกวาตติยภูมิในดานการวินิจฉัยโรคจากการ
ทํางาน โดยรับสงตอการวินิจฉัยโรคจากการทํางานทั่วประเทศ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีจึงไดดําเนินการ
จัดระบบเครือขายระดับภูมิภาค และทําการพัฒนาใหเครือขายมีความสามารถในการจัดระบบการดูแลผูปวย
กลุมวัยทํางานที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งมีการดําเนินการรวมกันต้ังแตป 2550

การพัฒนาเครือขายไดกําหนดกรอบการดําเนินการรวมกัน
 การพัฒนาระบบการคนหาผูปวย
 การจัดทําแนวทางการวินิจฉัยโรคจากการทํางาน
 การจัดระบบการเปนที่ปรึกษาและชวยในการวินิจฉัยโรคจากการทํางาน
 การประเมิน ติดตามและการพัฒนารวมกัน
 การกําหนดตัวชี้วัดรวมกันเพื่อการ benchmarking
จากการดําเนินการตามกรอบ พบวา การสมัครและจัดต้ังเปนคลินิกโรคดําเนินการ เพิ่มขึ้นทุกป จน

ปจจุบัน ขาดอีก 4 จังหวัดที่ยังไมไดทําการจัดต้ังคลินิกโรคจากการทํางาน รวมทั้งเครือขายอาชีวเวชศาสตร
ระดับภูมิภาคหลายแหง มีการพัฒนาตนเองใหเกิดความเปนเลิศดานอาชีวเวชศาสตร

สิ่งไดจากการเรียนรู
 การพัฒนารูปแบบเครือขายทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการพัฒนารวมกัน โดยดําเนินการ

ในรูปแบบ COP
 มีการประเมินและทําการพัฒนาอยางตอเน่ือง โดยเกิดการสรางหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร

หลายหลักสูตรจากการพัฒนาเครือขายรวมกัน
 เกิดความเขมแข็งและเปนกําลังใจในการพัฒนาการทํางานอยางตอเน่ือง
 เกิด Best  Practice ดวยรูปแบบ benchmarking



รหัส OS9/I
การซักประวัติอาชีพในผูปวยกลุมวัยทํางาน

นางนุจรีย  ปอประสิทธิ์
กลุมศูนยการแพทยเฉพาะทางดานอาชีวเวชศาสตรและเวชศาสตรสิ่งแวดลอม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

สถานการณหรือปญหา หรือความทาทาย (situation, challenge)
ผูปวยกลุมวัยทํางานมักจะมีโรคที่เกี่ยวของทั้ง 3 ดาน ไดแก โรคจากการทํางาน โรคเกี่ยวเน่ืองจากการ

ทํางาน และโรคทั่วไป ซึ่งโรคจากการทํางานเปนโรคที่ไมสามารถรักษาใหหายไดโดยมักจะมีอาการที่ไมแตกตาง
จากโรคทั่วไป การวินิจฉัยวาอาการที่ผูปวยมาเกิดจากการทํางานทําใหสามารถรักษาที่สาเหตุการทํางานและทําให
ปองกันโรคจากการทํางานได การดูแลผูปวยกลุมวัยทํางานที่ครอบคลุมการวินิจฉัย การวางแผนการพยาบาล การ
รักษา และการวางแผนจําหนายที่ครบทั้ง 3 มิติเปนการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยกลุมวัยทํางานรวมกันเพื่อให
ผูปวยกลุมวัยทํางานสามารถหายจากโรคและกลับเขาทํางานไดอยางรวดเร็วและปลอดภัย
วิธีการ

1. รวมกับทีมพยาบาลในหองตรวจโรคเฉพาะทางในการพัฒนาระบบการประเมินปญหาผูปวยครบ 3 มิติ
โดยเพิ่มลักษณะการทํางานในมิติปญหาสังคมและกําหนดเกณฑการซักประวัติ คัดกรอง เพื่อการคนหาผูปวยและ
กลุมเสี่ยงที่สงสัยเปนโรคจากการทํางาน

2. รวมกับทีมพยาบาลในการจัดทําแบบซักประวัติอาชีพ แนบในประวัติการเจ็บปวย (OPD Card) และ
แบบประเมินผูปวยใน (ระบบบันทึกทางการพยาบาล)

3. กําหนดแนวทางการสงตอ และสงกลับขอมูลเพื่อการดูแลผูปวยอยางตอเน่ืองรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ

4. กําหนดตัวช้ีวัดในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยรวมกัน เชน การ revisit ลดลง
บทเรียนที่ไดจากการดําเนินการ

1. เกิดการมีสวนรวม ในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยกลุมวัยทํางาน ระหวางพยาบาลอาชีวอนามัย
และพยาบาลเฉพาะทางแตละดาน

2. สรางระบบการคนหาและวินิจฉัยผูปวยที่สงสัยโรคจากการทํางานเพื่อใหไดรับการรักษาที่สาเหตุการ
ทํางานทําใหผูปวยไมกลับมาดวยอาการเดิม ซ้ํากันหลายครั้ง

3. สงเสริมใหเกิดระบบการประเมินปญหาผูปวยครบทั้ง 3 มิติ ทั้งดานรางกาย จิตใจ และสังคมการ
ทํางาน โดยมีขอมูลลักษณะการทํางานของผูปวยอยูในประวัติผูปวยและระบบบันทึกทางการพยาบาลซึ่งสามารถ
ทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาหาความสัมพันธกับการทํางานไดชัดเจนข้ึน

4. เกิดรูปแบบการดูแลผูปวยอยางตอเน่ือง โดยการสงตอขอมูลผูปวยใหกับทีมสุขภาพในสถานประกอบการ
โดยเปนการทํางานแบบ cross functional ระหวางโรงพยาบาล และสถานประกอบการอยางครบวงจร

5. มีการติดตามแสดงใหเห็นผลลัพธเพื่อการพัฒนาระบบอยางตอเน่ือง
6. เพื่อสนับสนุนการสอนแสดงในการฝกอบรม Resident อาชีวเวชศาสตร การฝกอบรมแพทย

อาชีวเวชศาสตร 2 เดือน และการฝกอบรมพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยหลักสูตร 4 เดือน



รหัส OS10/I
ความภูมิใจของโคช กับการพัฒนาทีมการพยาบาลผูปวย Burns  ท่ัวประเทศ

ศิริลักษณ กุลลวะนิธีวัฒน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
ภีรพร คําพิมูล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

และทีมการพยาบาลผูปวย Burns โรงพยาบาลนพรัตราชธานี

กวา 12  ป กับประสบการณการพยาบาลผูปวย Burns ที่พวกเรา “ ทีมการพยาบาลโรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี ” ไดรวมเรียนรู  รวมพัฒนางาน จนความรูตกผลึก นําสูการถายทอด ต้ังแตป 2552  จนถึง
ปจจุบัน ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่เนนการเรียนรูหนางาน  ถายทอดเทคนิคการทํางานที่หาอาน
ไมไดในตํารา

ในทุก ๆ คร้ังที่เปดหลักสูตรการอบรม พวกเรามีความสุข ไมไดรูสึกวาเราเปน “อาจารย” และ ผูเขา
อบรมเปน “นักเรียน” แตเราเปน “โคช” ที่ไดทุมเทพลังทําใหนอง ๆ พยาบาลที่เปนเครือขายเกิด  แรงบันดาล
ใจ โนมนําสูการเปดกวางที่จะเรียนรู และพรอมที่จะนําวิทยายุทธ หรือ “เคล็ดวิชา” กลับไปชวยเหลือผูปวย ที่
ในอดีตเขาเองอาจไมเคยใสใจ เพราะคิดวาก็แคเพียงผูปวยธรรมดาที่มีบาดแผล  ตลอดระยะเวลา 5 วัน พวกเรา
และทีมสหสาขาวิชาชีพไดถายทอดองคความรูที่สําคัญ เชน Wound management, Pain management,
Nutrition management, Infection control, Psychiatric management, Physical &Occupational
therapy ,Discharge planning, Holistic care, Quality in burn nursing เปนตน ในวันสุดทายของการอบรม ทุก
คนสัญญาวาจะกลับไปดูแลผูปวย Burns ใหดีที่สุด จะใหเวลาผูปวยมากขึ้น ที่สําคัญจะรักผูปวยใหมากขึ้น

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2555 เราไดเชิญนอง ๆ พยาบาลที่อบรมต้ังแตป 2552-2554 กลับมาเพื่อพบปะ
พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ และทวงถามสัญญา นอง ๆ ไดออกมาแบงปนประสบการณวา

“ เมื่อกอนไมเคยฟงคนไข หลังอบรมทําใหรับฟงผูปวยมากขึ้น ใหเวลาผูปวยมากขึ้น จัดการความ
ปวดของผูปวยไดดีขึ้น ”

“ ไดนําความรูกลับไปถายทอด เขียนคูมือการดูแล มีโรงพยาบาลนพรัตนฯ เปนแบบอยาง ”
“ เวลามีผูปวย Burns มาจะอาสาเขาไปดูแล กลายเปนผูเชี่ยวชาญไปแลว  รูสึกภูมิใจ ”
พวกเราในฐานะ “ โคช ” รูสึกภูมิใจเชนกัน ปจจัยความสําเร็จ  เปนเพราะทีมการพยาบาลและ

ทีมสหสาขาของ Burns  มีเปาหมายเดียวกัน รวมทั้งไดรวมเรียนรู และพัฒนางานมาอยางตอเน่ือง  ภายใต
การสนับสนุนจากองคกร และที่สําคัญเหนืออ่ืนใดคือผูปวย Burns  เขาเหลาน้ันคือ “ ครู ” ของเรา



รหัส OS11/I
ผูปวยแผลไหมไรขอยึดติด

ผุสดี เงาภูทอง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นพรัตน โตะอาด นักกายภาพบําบัด

ศิริลักษณ กุลลวะนิธีวัฒน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
และทีมการพยาบาลศูนยดูแลผูปวยไฟไหมนํ้ารอนลวก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ที่มา ที่ไป..
ในฐานะที่ผูเลา เปนหน่ึงในทีมการพยาบาล ที่มุงมั่นดูแลผูปวย burns มานานกวา 15  ป พบวา ปญหา

หน่ึงที่ผูปวย burns ของเรายังไมสามารถกาวขามผานไปไดคือ การมีขอยึดติดดึงร้ัง จากแผลเปน แตเดิมการทํา
กายภาพบําบัด เปนกิจกรรมที่ผูปวยทุกคนตองไดรับในแผนการรักษา โดยมีทีมนักกายภาพบําบัดเปนเจาภาพ
ใหญในการฟนฟูสภาพผูปวย แตดวยภาระงานทําใหมีเวลาในการดูแลผูปวยไดเพียงวันละ 30 นาทีตอราย
เวลาที่เหลืออีก 23 ชั่วโมง 30 นาที จึงเปนหนาที่ของทีมการพยาบาลและความมุงมั่นสนใจดูแลตัวเองของ
ผูปวยและญาติ ที่ทําไดบาง ไมไดบาง และไมมีความสม่ําเสมอ สงผลใหผูปวยที่จําหนายออกไปจํานวน
มากกวา 15 %  ของผูปวยที่เราสามารถติดตามเยี่ยมได มีปญหาขอยึดติดดึงร้ังไมสามารถใชชีวิตหรือทํางานได
ตามปกติ

ทีมการพยาบาล burns จึงไดระดมสมองรวมกับทีมกายภาพบําบัดพัฒนารูปแบบการจัดการดานการ
ฟนฟูผูปวย โดยจัดทําวิดีทัศนเปนสื่อการสอนเร่ือง “ผูปวยแผลไหมไรขอยึดติด” ขึ้น จัดระบบเพื่อนําสูการ
ปฏิบัติโดยเลือกชวงเวลา 6.30-7.00 น. ของทุกเชา เปดวีดิทัศนใหผูปวย “warm up” ตามสื่อ จากน้ันนัก
กายภาพบําบัดจึงขึ้นมาทบทวนและประเมินความกาวหนาผลการทํากายบําบัดของผูปวยเปนรายบุคคล สอน
เสริมทากายภาพบําบัดเฉพาะราย และสงตอการดูแลโดยให “การบาน” กับผูปวยไวฝกฝนระหวางวัน โดยมี
พยาบาลเจาของไข กระตุนและเสริมพลังใหผูปวยไดปฏิบัติตามโปรแกรม ที่จัดทําใหเฉพาะรายผูปวย ลง
บันทึกผลการปฏิบัติจริงวาทําไดหรือไม ในใบกํากับการปฏิบัติ ที่ติดไวขางเตียง วัดผลโดยประเมินความ
พึงพอใจของผูปวยตอโปรแกรมการทํากายภาพบําบัด คะแนนความรวมมือในการปฏิบัติ  และผลการวัดองศา
ของการยืดเหยียดขอตาง ๆ โดยพบวาผูปวยมีการปฏิบัติไดตามโปรแกรม ไดดีถึงรอยละ 90 มีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก องศาการยืดเหยียดขอของผูปวยกอนจําหนายเพิ่มขึ้นทุกราย

ปจจัยความสําเร็จ คือ กลวิธีจัดการความสม่ําเสมอในการออกกําลังกายของผูปวย โดยมุงเนนการ
เสริมพลังการสรางความตระหนักในการดูแลตนเอง และการใชกระบวนการกลุมใหผูปวยไดทํากิจกรรม
รวมกัน

สิ่งที่ไดเรียนรู  คือ การใชสื่อการสอน มีขอดีในการชวยลดภาระงานของพยาบาล ในการใหขอมูล
สอน สาธิต และสามารถเปดซ้ําได โดยขอมูลที่ใหไมมีความคลาดเคลื่อน ผูปวยจําได สามารถปฏิบัติไดจริง
และไดผลลัพธที่ดี



รหัส OS1/E
ประสิทธิผลการพัฒนาระบบการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติดแบบมีสวนรวม

ของโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

นางศิริพร พูลทรัพย
กลุมงานจิตเวช โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร

ความเปนมา
สถานการณยาเสพติดจังหวัดปราจีนบุรี มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น งานยาเสพติด โรงพยาบาลเจาพระยา

อภัยภูเบศร มีผูเขารับบริการบําบัดรักษายาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ป2554  จํานวน 150 ราย เปนผูปวยระบบสมัคร
ใจ 146 ราย และระบบบังคับบําบัดแบบไมควบคุมตัว 4 ราย เปนรายใหมที่ไมเคยผานการบําบัดรักษา รอยละ
74 และเปนผูปวยรายเกา (บําบัดฯป 2545-2554) รอยละ 26 โดยมีผูปวยบําบัดรักษาครบกําหนดตามเกณฑใน
ระบบสมัครใจในป 2554 รอยละ 100 นโยบายของรัฐบาล ป 2555ไดมีมาตรการเรงรัดใหนําผูเสพ/ผูติด
ยาเสพติดเขารับการบําบัดฟนฟู  ซึ่งอําเภอเมืองปราจีนบุรีไดรับเปาหมายดานการบําบัดรักษาระบบสมัครใจ
650 ราย ซึ่งเปาหมายคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับป 2554 เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตาม
ยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด ศพส.อ.เมืองปราจีนบุรีไดแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและ
มอบหมายใหนายอําเภอเมืองปราจีนบุรี เปนหัวหนาคณะทํางาน บูรณาการการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคประชาชนเปนคณะทํางาน ดําเนินการคนหาและจูงใจใหผูเสพ /ผูติด
ยาเสพติด รายงานตัวเขาบําบัดรักษา

กระบวนการและระบบการพัฒนาไดทําบันทึกขอตกลงรวม ระหวางมหาดไทย ศึกษาธิการ และ
สาธารณสุข  บูรณาการระบบงาน/กระบวนการและทีมงานเครือขายโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร จําแนก
คัดกรอง  เพื่อสงเขาสูการบําบัดรักษาฟนฟูตามความเหมาะสมกับความรุนแรงของการเสพติด  กลุมผูเสพ เขา
คายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 9 วัน 8 คืน กลุมผูติด/ผูติดรุนแรงรูปแบบผูปวยนอกจิตสังคมบําบัด ที่โรงพยาบาล
เจาพระยาอภัยภูเบศร ใชเวลา 4 เดือน  ประชุมรายงานผลการดําเนินงาน ใหศพสอ.เมืองปราจีนบุรี ทราบทุก
15 วันและรายงานผลการบําบัดรักษาใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีทราบทุก เดือน เพื่อติดตาม
ประเมินผลและวางแผนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย

การประเมินผลงาน ป2555 มีผูเขารับการบําบัดรักษายาเสพติดจํานวน 814 ราย เปนผูปวยระบบสมัคร
ใจ 804 ราย และระบบบังคับบําบัดแบบไมควบคุมตัว 10 ราย ประโยชนที่ไดรับตอหนวยงานสาธารณสุข
ผูปวยไดรับการบําบัดรักษาครบกําหนดการรักษา ลดจํานวนการ drop-out  ตอสถานศึกษา/ ชุมชน เกิดการ
ประสานความรวมมือของทุกภาคสวน มีขั้นตอน และวิธีปฏิบัติ เพื่อการดําเนินงานดานการบําบัดรักษาและ
ติดตามอยางตอเน่ือง ปจจัยสูความสําเร็จ จากการมีสวนรวมขององคกรทั้งภาครัฐ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และภาคประชาชน  ผูบริหารทุกระดับใหการสนับสนุน และมีการทํางานเปนทีม



รหัส OS2/E
ชาวสูติกรรม  นมแม  คลินิกนมแม

สมพร  พานิคม, บัวพา  ทรงคาศรี, อรพิน นวพงศกร
โรงพยาบาลขอนแกน

กร๊ิง ! กร๊ิง ! เสียงโทรศัพทดังข้ึน ใครกันนะโทรมาตอนนี้ มีแขกมาบานดวย (เธอคิด.. แตแลวก็ตัดสินใจเอื้อม
มือไปรับโทรศัพท ) แตการตัดสินใจรับโทรศัพทในคร้ังนี้ เปนเสมือนการไดทําบุญอยางยิ่งใหญกับผูหญิงคนหนึ่งและลูก
“คุณหมอคะหนูมีเร่ืองจะปรึกษาเร่ืองลูก....หนูหมดทางแลว” นี่เปนคําพูดท่ีสะดุดใจและทําใหเธอคิดวามันคือส่ิงท่ี
เรงดวนท่ีเธอตองใหการชวยเหลือ “หลังจากคลอด เมื่อกลับบาน เตานมคัดตึงมาก หัวนมส้ัน ลูกจึงดูดนมไมได หนู
พยายามทําตามท่ีไดรับคําแนะนําแลว แตก็ยังเอาลูกเขาเตาไมได ลูกไมยอมดูดนม ลูกไมถายอุจจาระ ปสสาวะสีเขมมา 1
วัน ตอนนี้ไมคอยรองไหเหมือนเดิม  หนูจะทํายังไงดี เพราะไมอยากใหนมผสมกับลูกเหมือนลูกคนแรกท่ีปวยบอยมาก
หนูตองลางานบอย ๆ เพ่ือมาดูแลลูกจนในท่ีสุด ตองลาออกจากงาน” คุณแมไดอธิบายถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน

เหตุการณนี้เกิดข้ึนนอกเวลาทํางานปกติ เมื่อพิจารณาหลาย ๆ ดานจึงตัดสินใจนัดคุณแมมาพบบานซ่ึงสอบถาม
แลว บานไมไดอยูไกลมากนัก และเวลานั้นสามีและคุณแมก็เลิกงานพอดี จึงสะดวกในการมาพบท่ีบานของเธอ ส่ิงแรกท่ี
เห็นแลวตกใจคือ อาการของเด็กทาทางออนเพลียมาก ทางดานคุณแมและคุณพอของเด็กมีสีหนาและแววตาท่ีเปนกังวล
และเครียดมาก หลังจากไดพูดคุยเพ่ือใหเกิดความคุนเคย เธอรับดูแลเด็กกอน หลังจากนั้นก็เร่ิม โดยการบีบนมจากเตานม
ของคุณแม แลวนําน้ํานมท่ีไดมาปอนดวยแกวใหเด็กชา ๆ โชคดีเด็กรับไดและไมสําลักนม สักพักเด็กคอย ๆ ดีข้ึน ตัวแดง
ข้ึนและถายอุจจาระออกมาคอนขางมาก คุณแมมองหนาสามียิ้มท้ังน้ําตาเหมือนในใจ คงคิดวา “ลูกคงไมตายแลว”
จากนั้นเธอใชความสามารถสวนตัว ดูแลคุณแมตอโดยใหสามีรับทราบถึงปญหาและมีสวนรวมจัดทาเอาลูกเขาเตา ดวย
การพูดคุยท่ีเปนกันเอง แนะนําสาธิตแบบคอยเปนคอยไป จนคุณแมและสามีเกิดความมั่นใจ ตอมาคุณแมและสามีขอตัว
กลับบานดวยสีหนาท่ียิ้มแยม แววตาท่ีมีความหวัง และขอบคุณเธอท่ีเสียสละเวลาชวยเหลือจนเกิดความมั่นใจ สวนเธอก็
ไมลืมบอกคุณแมวา ถามีปญหาอะไรก็โทรมาปรึกษาไดอีก....หลังจากวันนั้นถึงวันนี้เปนเวลา 7 วัน เธอก็ไมไดรับ
โทรศัพทอีกเลย ดวยความท่ีเปนผูใหและความหวงใยเธอจึงโทรเยี่ยม ปรากฏวาคุณแมและลูกสบายดี แมมีน้ํานมมากพอ
เตานมไมคัด ลูกดูดนมไดดีข้ึน การขับถายก็ปกติดี “ถาหนูไมไดคุณหมอลูกหนูคงตองแยแน ๆ หนูตั้งใจตลอดจะไมเลี้ยง
ลูกดวยนมผสมเหมือนลูกคนแรกซ่ึงอวนทวนสมบูรณ แตกลับปวยบอย ขอบคุณมากนะคะ บุญคุณนี้ หนูจะไมลืมเลย”
ส่ิงท่ีเธอไดรับมามันคือ ความภูมิใจ ความประทับใจ ซ่ึงเธอไมไดหวังส่ิงตอบแทนใด ๆ ดิฉันฟงเธอเลา..เห็นสีหนาแววตา
มีความสุข จึงอยากเลาตอเพ่ือแบงปนส่ิงดี ๆ คนดี ๆ ใหทุกทานไดรูจัก ทานเปนคนหนึ่งท่ีมีจิตใจท่ีงดงาม ดวย
ประสบการณทํางานท่ีหองคลอดมานาน 18 ป จนวันหนึ่งไดมาทํางานสูติกรรม  และไดรับคัดเลือกทํางานเปนแมนม ท่ี
คลินิกนมแม ดวยวัยวุฒิ คุณวุฒิ บวกกับจิตใจ ท่ีมุงมั่นในการทํางานและประสบการณตรง ทานสามารถสอนและส่ือกับ
บุคคลท่ีตองการความชวยเหลือไดอยางดีมาก ไมวาจะเปนเจาหนาท่ีหรือผูมารับบริการ นอกจากนี้ทานยังเปนคนท่ีมี
ความคิดสรางสรรค ทานคิดนวัตกรรมมาใชเพ่ือชวยและสงเสริมการทํางาน อาทิเชน เส้ือเตานมปลอม เตานมปลอม
ขนาดตาง ๆ ผาปดตาทารกท่ีตองสองไฟ ซ่ึงมีลักษณะสวยงามนาใช และลาสุด คือ Syring puller ซ่ึงสามารถดึงหัวนมได
โดยไมเจ็บดวยการใชหัวนมยางตัดจุกแลวครอบกับ Syring นํามาใชกับ Case ท่ีมีปญหาจนประสบความสําเร็จในการเลี้ยง
ลูกดวยนมแม ทานผูนั้นคือ คุณสมพร พานิคม ทานใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยและมีจิตอาสา รวมท้ังมีความ
มุงมั่น คิดสรางสรรคท่ีจะพัฒนางานอยางตอเนื่องเพ่ือใหสอดคลองกับปญหาของผูมารับบริการ เพ่ือใหเกิดภาวะสุขภาพ
อยางยั่งยืน จึงอยากใหทุกทานไดรับทราบ และไดนําไปเปนแบบอยางเพ่ือปรับใชกับการทํางานตอไป


